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Tähistame 20. märtsil Viru-Nigula Koduloomuuseumis
paastumaarjapäeva

K

äesoleval aastal möödub 800 aastat
Liivimaa pühendamisest Neitsi Maarjale,
mistõttu kiriklikes ringkondades
tähistatakse 2015. aasta lõpuni sellega seotud
tähtpäevi. Aasta on nimetatud teema-aastaks
„Kaheksa sajandit Maarjamaad“.
Viru-Nigulas asub vanim kivist sakraalehitis
Eestis, mis kannab Maarja nime ning siin on elus
veel iidne katoliiklaste palverännaku traditsioon.
Seetõttu kavatseb Viru-Nigula Hariduse Selts
omalt poolt tutvustada olulist kultuuri- ja
ajalootähist. Püüame leida uusi võimalusi kuulsale
Sõja-Maarja kabelile tähelepanu tõmbamiseks
ning seal erinevate ettevõtmiste korraldamiseks.
Selts tähistab nelja rahvakalendri maarjapäeva,
paastu-, heina-, rukki- ja ussimaarjapäeva.
Paastumaarjapäeva tähistamiseks kutsub ViruNigula Hariduse Selts kõiki 20. märtsil ViruNigula Koduloomuuseumisse, et ühiselt osa saada
harivast kultuuriprogrammist.
Heinamaarjapäeva tähistamine 2. juulil toimub
ajaloolise heinatöötalgu vormis Vasta mõisa
juures. Eesti Maaülikooli teadur tutvustab kõiki
Maarja nime kandvaid taimi Eesti looduses.
Õpetatakse taimedega värvimist.
Põllumajandusmuuseumi töötajate juhendamisel
saab osaleda heinaajaga seotud rahvamängudest ja
-kommetest, õppida vikatit pinnima ja luiskama
ning õigesti niitma. Loodetavasti saab proovida ka
hobutööriistu.
Rukkimaarjapäeva puhul 14. augustil on kavas
korraldada filmiõhtu Maarja kabeli juures, kus

saaks näha välikinos kiriku ja kloostri teemaga
seotud Eesti filme.
Maarja sündimise päevaks peetava
Ussimaarjapäeva tähistamiseks septembrikuu
alguses korraldame Maarja kabeli juures tantsu- ja
tuleetenduse, et katsetada koha sobivust
atraktiivsete kultuuriürituste korraldamiseks.
Paastumaarjapäev 20. märtsil
Viru-Nigula Koduloomuuseumis:
12.00 Naiste käsitööde näitusmüük.
NB! Esemeid näitusele ootame juba 16-ndaks
märtsiks, et oleks aega väljapanekut kujundada.
13.00 Käsitöö õpitoad.
Soovijatel avaneb võimalus kohapeal valmistada
ehteid Maarja-Magdaleena Gildi kunstnike juhend
amisel.
Naha töötoas õpetab Signe Taremaa valmistama
nahast preese.
Jane Nikolai käe all saab meisterdada vasktraadist
ehteid muinasaja ainetel.
Fotol:
Jane
Nikolai
valmista
tud ehe
vase listest.
Jane
Nikolai
face book
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Soovi korral võib võtta kaasa nahka, lapikuid
kivikesi preesile kinnitamiseks või muud põnevat
kraami. Materjali ja töövahendeid saab iga osaleja
ka töötoast. Ühes õpitoas osalemise tasu on 5 €.
17.00 Luuleõhtu „Jeesus, Maarja ja igavene elu
Eesti luules”
Õhtu juhatab sisse Tõnu Taremaa, tutvustades
Neitsi Maarjaga seotud kombestikku kiriklikus
traditsioonis ning Eestimaale Neitsi Maarja nime

andmise tagamaad. Üles astuvad luuletajad nii
enda kui teiste luuletustega.
Pakutakse „maarjapuna“ ning suupisteid.
Osalustasu ei ole, kuid see-eest võib teha annetuse
muuseumile, et toetada ekspositsioonide
taasavamist kahes remonditavas ruumis.
Osalemisest käsitöötubades või näitusel palume
seltsile teada anda tel 53305730 või 5098265.

Viru-Nigula Hariduse Selts

Viru-Nigulas vahetus vallavanem
ekspert, tema puhul oli tagasihoidlikkus voorus,
usaldas, aga kontrollis.
Volikogu esimees Olav Kreen iseloomustas
Ervinsit nii: mina läheksin temaga luurele küll, tal
ju terav silmavaade ja hea mälu. Insenerile omaselt
oskab süsteemidest aru saada ning enda ja teiste
tegevusi vastavalt kohandada. Ja kui peaksimegi
vaenlase kätte kukkuma, vaevalt nemadki
suudaksid Ervinsi lobisema saada …
Uueks vallavanemaks valis volikogu oma 26.
veebruari istungil senise vallavalitsuse liikme ja
ehitusspetsialisti Raido Tetto.
Alates 11. veebruarist ei juhi Viru-Nigula valda
enam staažikas vallavanem Ervins Veitsurs, kes
lahkus pensionile.
Ervins valiti vallavanemaks 2001 aastal, mil
tollasest vallavalitsuse liikmest sai pärast Riho
Telli lahkumist vallavanem.
Aastal 2005 tuli väike vahe sisse, kui vallavanema
koht vahetus abivallavanema vastu.
Alates 2007 aastast juhtis valda jälle Ervins
Veitsurs.
Ervinsi pika tööperioodi sisse jäävad kindlasti
suured euro- ja muud väiksemad projektid, tänu
millele on meie ühiskondlikud hooned (kool,
muuseum, rahvamaja, spordihoone, lasteaed,
Hariduse Selts jpt) saanud kena väljanägemise nii
seest kui väljast, Viru-Nigula alevikus on uued
puhastusseadmed ja normidele vastav joogivesi,
valminud on kergliiklustee Vasta koolini. Need
olid vaid mõned projektid.
Pikaajalist vallavanemat on tema endised ja
praegused kolleegid iseloomustanud järgmiselt:
Rahulik, sihikindel, lähtus põhimõttest „tark ei
torma“, pingelises olukorras vaikis salapäraselt,
naljalt kedagi ei kiitnud, mõttehiiglane, mõttetöö
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Raido on töötanud vallavalitsuses seitse aastat,
lõpetas 2005 Rakvere Reaalgümnaasiumi ja 2009
Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli äriinfotehnoloogia
erialal. Abielus, peres kasvab poeg Robin. Raido
hobideks on korvpall, jalgpall, sulgpall.
Raido sooviks on, et vald jätkaks oma
pooleliolevate projektidega ehk vaja on lõpetada
Pada veevärk, edasi on vaja minna Vasta Kooli
veetöötlusjaamaga.
Suvel on plaanis alustada Vasta sepikoja
konserveerimisega ning Vasta tiigi puhastamise ja
ümbruse planeerimisega.
Tulevikuvisioonidest rääkides arvab uus

VALLAVALITSUSES
6. veebruaril
Vajaduspõhise peretoetuse
maksmine
Maksta vajaduspõhist
peretoetust seitsmele taotlejale.
Koolitranspordi
kompenseerimine
Hüvitada Vasta Kooli õpilase
transpordikulu.
Maa munitsipaliseerimine
Kinnitati 14 katastriüksuse
piirid, pindalad ja kohaaadressid.
Kasutuslubade väljastamised
Tunnistada Nugeri külas,
Rabaveere mü-l abihoone
ehitustööd valminuks.
*
*
*

vallavanem, et valla areng saab olema pigem
konservatiivne, suuri pudrumägesid ei luba.
Viru-Nigula Vallavolikogu ja Vallavalitsus
soovivad Ervinsile tegusat tööjätku volikogus,
suuri tegusid spordisaalis ja malelaua taga, uuele
vallavanemale aga jaksu ja pealehakkamist.
Ülemisel fotol: Ervins Veitsurs
Meelis Meilbaum „Virumaa Teataja“
Alumisel foto: Raido Tetto (erakogu)

Viru-Nigula Vallavolikogu ja Vallavalitsus

Tunnistada Letipea külas,
Koska mü liitumistööd
valminuks.

20. veebruaril
Sotsiaaltoetused
Maksta toimetulekutoetust
1524,92 € eest 13-le avaldajale.
*
*
*
Maksta täiendavat
sotsiaaltoetust 464,29 € eest 9-le
avaldajale.
Maaküsimused
Lugeda võimalikuks kolme
katastriüksuse ostueesõigusega
erastamine Arvo Jagantile.
*
*
*
Nõustuda Avo Kullatile kuuluva
Lepikpõllu katastriüksuse
jagamisega kaheks.

Ehitusloa väljastamine
Anda välja ehitusluba OÜ
Elektrilevile Mikkeri kinnistu
madalpingega liitumiseks Malla
külas.
Kasutusloa väljastamine
Tunnistada Viru-Nigula
alevikus Kalvi tee 2 asuva end
kolhoosi kontori
rekonstrueerimistööd
valminuks.
Projekteerimistingimuste
saamise taotluse
läbivaatamine
Väljastada Margus Nirgile
projekteerimistingimused
üksikelamu laiendamise
ehitusprojekti koostamiseks
Vasta külas, Lokotari
maaüksusel.

Kirschbaum. Kool likvideeriti 1952 a, viimaseid
õpetajaid ei tea.“
E. Rajari „Omane ja armas“.
Iidne küla, kuulus Kunda mõisa alla. Seljal oli küll
Viru-Nigula
Hariduseja Selja Külaseltsi
mõis, kuid see kuulus Kunda mõisnikule ja nii
eestvõttel
paigaldati
sinna
mälestuskivi. Väike
kuulusid ka ümbruskonna külad Kundale.
Paasküla
on
ilus
kant
oma
iidvanade
„1878 a asutas Kunda mõis teise külakooli. Uus
muinaspõldude
ja
jõe
ääres
asuva Pühalepikuga.
kool asus Toolse jõe ääres Paaskülas, esialgu
Elanikke
on
siin
12.
talutares, 1907 ehitasid Kunda mõis ja KundaSiit mere poole minnes on mõned majad, mis
Malla vald Sarapikku suure kivist koolimaja.
kuuluvad Kiviküla alla.
Kooli hooldasid vald ja mõis, mõisa osa oli kooli
toetamisel suurem. Sarapiku külakoolis õpetasid
KIVIKÜLA
1878 – 1899 Georg Uustalu, 1899 – 1903 Adolf
Hilisem külake, elanikke 8. Järgneb mäeastangu
Kuldkepp, 1903 – 1905 Aleksander Saar, 1905 –
peal ja mere poole laskuval tasandikul asuv
1906 Johannes Lepp, 1906 – 19017 Johannes

PAASKÜLA
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KALIKÜLA
Hilisem küla, siin asus mõisnike ajal karjamõis.
Mäe pealt avanevat vaadet merele takistab
metsamüür, vaid paarist kolmest kohast välgatab
sinist. Külas on palju Kunda linnaelanike
suvemaju, enamus neist täidavad madalikku.
Külas käib suvitamas Heinrich ja Erna Pedari
väimees Vladimir Taiger, kes oli eesti krooni
kavandite autor. Ka illustreerib ta raamatuid,
näiteks Olivia Saare „Mängitud mängud“ jne.

VABATAHTLIKU MEREPÄÄSTE
LOOMINE MAHU RANDA
Märtsikuu esimesel päeval toimus Mahu
Külaseltsi ruumides MTÜ Aasukalda Priitahtliku
päästekomando juhatuse liikme Marge Zaidullini
poolt kokku kutsutud aruteluline koosistumine,
kus teemaks Mahu randa loodav MTÜ Aasukalda
Vabatahtlik Merepääste.
Komando senistest tegemistest ja toimetamistest
andis ülevaate juhatuse esimees Voldemar
Zaidullin. Mida merepääste endas hõlmab
tutvustas vabatahtlik päästja Arvi Abel.
Arutelu jooksul käisid läbi veel merepääste
varustuse muretsemise, hõreda laevaliikluse,
sadama arenduse ja valvekordade teema. Muidugi
ei saanud läbi ka pääste teemadeta. Olulisem vast
korstnapühkija teenuse osutamine rookatustega
hoonetel.

Veebruar
raamatukogus
Aasta algusest on registreeritud
ja ümberregistreeritud uusi ja
vanu lugejaid kokku 123, kellest
39 olid lapsed .
Raamatukogu külastati
veebruaris 424 korral ja
laenutusi oli 704.
Enamlaenutatud raamatuks
osutus Vahur Kersna „Ei jäta
elamata“. Hästi on omaks
võetud ka Minu-sari.
Tehti kaks raamatunäitust:
„Väike, kuid värvikas Eesti“ ja
„Tabamata Vilde“, mis jääb
eksponeerituks 30 juunini.

Mäe all metsa poole lookleva tee ääres on Tiiu
Peegi (Suits) sünnikoht.
Kolhooside ajal oli külas suur lehmalaut. 1950ndate lõpus käis Tiiu karjas. Kella kaasas ei olnud,
siis oli ju käekelli väga vähestel ja ta ajas karja
koju päikese järgi. Pilvistel päevadel pani ema
ereda lipukese kodumaja juures püsti
märguandeks, et on aeg loomadega lauta tulla.
Ilus mälestus ilusast kodukohast.
Külas on 23 elanikku.
Heili TARJAN
Arutelulisel koos istumisel osalesid Mahu küla
poolt Maie Takk, Marek Takk, Ivar Laast, Marit
Laast, Sulev Salumäe, Aivar Laager, Olev Okas ja
Erki Ehasalu.
Loodava MTÜ Aasukalda Vabatahtlik Merepääste
juhatusse määrati Mahu küla poolt Aivar Laager.

Tekst ja foto: Marge Zaidullin

Näitus on mõeldud meie
maakonnaga seotud kirjaniku
150. sünniaastapäeva
tähistamiseks ja selle laiem
eesmärk on raputada meie
kirjanduse suurkujult tolm ja
panna inimesi klassikut uue
pilguga üle lugema. Eduard
Vilde roll eesti kirjanduse ja
kultuuriloos on
tähelepanuväärselt suur.
Kuu lõpus toimus Kristiina
Ojulandi raamatu „Dekaad.
Kümme aastat NATOs ja
Euroopa Liidus“ esitlus, mis
läks lõpuks üle toredaks
vestlusringiks.

Lastele toimus ühel korral
lugemisring, mille teemaks oli
„Minu Eesti“. Algul tutvusime
muistse Eestiga. Lugesime
lugusid Jaak Juske väga
huvitavast raamatust „Eesti
kuningad, rüütlid ja printsessid“.
Lõpuks sai vastata 21-le
viktoriini küsimusele. Viktoriini
võitja sai saagiks 10,5 punkti.
Silmaring kipub olema ahtake,
mille avardamise eest peame me
kõik seisma. Näiteks ei olnud
mitte keegi kuulnud, et
Emajõelinnaks kutsutakse
Tartut. Ka seda, et meie
peaminister on Taavi Rõivas,
teadis vaid üks tubli noormees.

Viru-Nigula Teataja 5

Veebruaris osteti raamatukokku
61 teavikut, millest 53 olid
raamatud. Need kõik on ka
töödeldud ja kataloogi kantud
ning ootavad lugejaid.
Enim oodatud olid
elulooraamatud Sirje Eesmaa
„Minu inimesed“ , Tiina Park
„Naine teiselt planeedilt“ ja
Mart Poom „Minu lugu“. Minu-

sarjast on saadaval „Minu
Tenerife“ ja käsitööhuvilistele
„Põhjalik mütsiraamat“.Tohvrilt
„Ühe katuse all.“ Laste- ja
noorsookirjandusest julgen
soovitada Ilmar Tomuski
„Kriminaalsed automatkajad“.
Selles raamatus lahendavad
Kribu ja Krabu Sõmeru
autoparklast varastatud autode

VASTA KOOLI TEGEMISED
VEEBRUARIS
Peale väga tubli panuse eest õppetöösse, on meie
õpilased aktiivsed osalema mitmesugustes
tegevustes ja sündmustes. Vastlakuusse jagus neid
seekord eriti ohtralt.
6.veebruaril toimus Narvas TORE konverents.
Vasta koolist osalesid selles Andella, Janelle,
Rihard, Thomas, Grete-Maris ja Hanna-Liina.
Üheskoos lauldi, tantsiti, käidi Narva linna
ekskursioonil, löödi kaasa töötubades.
6. veebruaril toimus Rakvere Põhikoolis 7.-12.
klasside emakeeleolümpiaad. Väga hästi esindasid
meie kooli Renate Johanson (6. koht 31st) ja
Kristiina Kõrve.
10. veebruaril rahvastepalli võistlus algklassidele.
I koha saavutas 4. klassi võistkond.

juhtumit. Vahvad tegelased ja
soe huumor , ootamatud
sisupöörded teevad Tomuski
krimilugudest meeliköitva
lugemise, mida on hakanud
hindama ka meie lapsed.
Tulge parem ise raamatukokku
uudistama!
Hiie KIVILO

Virumaa meistrivõistlused lauatennises. Vasta
kooli õpilaste tublimad olid: 2007 ja nooremadGregor Tauer, 2004-2006 sündinute seas 1.Andris
Tauer, 2. Mairon Nukk, 3.Olger Tauer. 20022003.a sündinute seas 1.Carl Henrig Järvepere,
4.Rihard Õunapuu. 2000-2001.a. sündinute seas
1.Martin Penek, 3.Janari Mäekivi. 1997-1999.a.
sündinute seas 3. Jan Erik Luik ning tüdrukud
(1997-2002.a. sündinud) 3.koht Renate Johanson.

“Tagasi kooli” programmi raames külastas Vasta
kooli kaks vahvat külalist. 16.veebruaril tuli tagasi
kooli endine direktor ja matemaatikaõpetaja Rein
Oselin ning 18.veebruaril külastas koos oma
kolleegidega õpilasi piirivalvur Arvi Adli.
17.veebruaril tähistasime vastlapäeva nii koolis
kui ka lasteaias. Lasteaiapere sõitis on Vahuri
juurde, sest seal sõidutas saaniga lapsi vahva
hobune Katja. Lume puudumise tõttu toimus
11. veebruaril toimus lasteaias “Mõmmik” projekti
koolis 8. klassi loovtöö raames viktoriin ja
"Märka meid" raames väga põnev ja hariv
orienteerumine.
kohtumine. Lastele räägiti erinevatest ohtudest ja
19. veebruaril tähistasid lasteaialapsed uue aastahaigustest ning kutsuti üles ettevaatlikkusele.
lamba-aasta saabumist.
Lapsed said ise osaleda mitmesugustes praktilistes
20. veebruaril osalesid kõik lasteaialapsed vahvas
ülesannetes (nt järele proovida, mis tunne võib olla
kontsert-töötoas. Läbiviijaks oli Annika Mändmaa,
pimedal inimesel, kes peab ruumis orienteeruma
kes tutvustas isetehtud karjalaste pille, mänge ja
või kuidas saab ühe käega inimene kirja
laule.
ümbrikusse panna).
12. veebruaril otsustas 6. klass koos
20. veebruaril tähistasime kodumaa sünnipäeva
klassijuhatajaga veeta päeva-õhtu-öö koolis.
hoopis teistmoodi kui varem. Algklasside
Üheskoos valmistati õhtusöök, veedeti mõnusalt
õpilastele toimus mängudepäev “Me armastame
aega. Ei puudunud ka õhtused kummitustejutud
Eestit- Vasta eri”. Seda viis oma loovtöö raames
ning teemakohased filmid.
läbi 8.klassi õpilane Kirke ning 5.-9.klassile
13. veebruaril tähistati sõbrapäeva nii koolis kui ka
toimus rahvamajas kohtumine poliitikutega.
lasteaias. Lasteaia lapsed jagasid üksteisele
Lasteaialapsed tähistasid vabariigi aastapäeva
maiustusi, mängisid ja laulsid. Vanemas rühmas
23.veebruaril. Ühiselt kuulati hümni, mängiti.
oli avatud sõbrapäeva postkast. Kooliõpilased
Külla oli tulnud Silvesteri ja Sofia vanaisa Mati,
riietusid päevakohaselt kas punast või roosat värvi
kes tutvustas lastele Eesti metsades elavaid loomi.
riietesse ning saatsid postkaarte kõige kallimatele
Lapsed said vaadata pilte, kuulata hääli ning
14.veebruaril toimusid Viru-Nigulas Läänekatsuda loomade nahku ja sarvi.
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Mis on ohuks demokraatiale? Demokraatiat
ohustab inimeste passiivsus. Demokraatlikus
ühiskonnas on palju vigu, kui inimesed ei kasuta
piisavalt võimalusi avaldada enda meelt. Suurteks
muutusteks ühiskonnas on vaja inimeste
üksmeelset meeleavaldust. Eesti sai vabaks tänu
inimeste koondumisele ühtsel eesmärgil. Järelikult
on muutusteks ühiskonnas vaja tegutseda ühtselt ja
ühisele eesmärgile suunatult.

26.veebruaril külastas meie kooli esindus (Anhela
Peeba, Hanna Brita Luik Pille-Riin Kajar, Aljona
Paškevitš, Janelle Heinmets, Kristiina Kõrve) –
Puurmani mõisakooli, kus toimus mõisakoolide I
laulupäev. Teemaks oli “Isamaalised laulud ja
kodulaulud”. Laulupäeval osales 7 mõisakooli.
27.veebruaril käis Vasta kooli 7.klass külas oma
sõprusklassil Kallaveres.
Samal päeval osalesid Anhela Peeba, Hanna Brita
Luik, Rainis Adli ja Janelle Heinmets
etluskonkursil „Ellen Niiduga Midrimaale“,
Tapal.
Väga tubli oli matemaatikaolümpiaadil 4.klassi
Carl Henrig Järvepere, kes saavutas 6. koha!
Tekst ja foto: Krista LEPPIK
Fotol: Lasteaias kodumaa sünnipäeva
tähistamas

DEMOKRAATIAST JA VAIMSUSEST

Demokraatia püsima jäämise eeldusena on kirja
pandud, et riigis tegutsevad poliitilised jõud ei tohi
olla lepitamatus vastuolus ja risti vastupidiste
eesmärkidega. Kahjuks just valimiseelsel perioodil
on enamus suuremaid erakondi aktiivselt otsinud
võimalusi vastandamiseks ja vastandumiseks. Kas
me peaksime seetõttu olema mures demokraatia
olukorra pärast meie riigis?
Eesti riigi tekkimise võimaldas tolleaegne sõjaline
enesekaitsevõime. Siin on õige koht tunnustada ja
tänada meie valla kaitseliitlasi, naiskodukaitsjaid,
noorkotkaid ja kodutütreid, kes on võtnud endale
ülesandeks anda oma panus Eesti riigi kaitsevõime
tugevdamisesse ja noorte sõjalis-patriootlikku
kasvatamisse. Samuti on antud oma panus korra
tagamisse ka rahu ajal ning toredate traditsioonide
kujunemisele Viru-Nigula vallas. Näiteks pidulik
lipuheiskamise tseremoonia Vabadussõja
monumendi juures Vabariigi aastapäeval koos
sellele järgneva kontserdiga rahvamajas ning
Võidupüha tähistamine kesksuvel.

Demokraatia üheks eeltingimuseks on
kodanikuühiskonna kujunemine, s.o laiade
inimhulkade koondumine mitmesugustesse
ühendustesse ja nende mõju altpoolt üles. ViruNigula vallas on mitmeid tegusaid
kodanikeühendusi: külaseltsid ja Viru-Nigula
Hariduseselts. Usun, et meie valla käekäigu ja hea
maine üks alustalasid on just kohalik vaimsus. On
siin olnud mitmeid tuntud vaimuelu tegelasi ja
kasvõi palju räägitud lugu „õ“ tähe eesti
Demokraatia on valitsemisvorm, mille tunnuseks
kirjakeelde toomisest, mis olevat alguse saanud
on kodanikkonna osalemine poliitikas, võimude
Viru-Nigula kandist.
lahusus ja tasakaalustatus, seaduse ülimuslikkus
Meie riikluse ja vaba mõtte säilimisele on kindlasti
ning inim- ja kodanikuõiguste austamine. See sõna toeks olnud meie kultuuri edendamine ka ajal, kui
tuleneb vanakreeka keelest ning koosneb tüvedest olime võõrriigi ikke all. Seda ei tohi ka täna
„rahvas“ ja „võim“. Abraham Lincoln on öelnud:
unustada ja on meeldiv, et meil on mitmeid
"Demokraatia on rahva valitsus: rahva poolt ja
kultuurikollektiive, kes on tuntud ka kaugemal kui
rahva huvides (of, by and for the people)."
oma vallas: segakoor, folkloorirühm Viru-Nigula
Mehed, pillimehed ja rahvatantsijad. Paljud meie
Värskelt on mööda saanud iseseisvuspäev, millega
tähistatakse Eesti Vabariigi väljakuulutamist 1918.
aasta 24. veebruaril. Sel päeval avaldati Tallinnas
"Manifest kõigile Eestimaa rahvastele", milles
kuulutati välja sõltumatu ja demokraatlik Eesti
Vabariik. Seetõttu on igati sobilik mõelda Eesti
riigi tähtsusest, vajadusest ja olemusest ning
arutleda pisut mõistete üle.
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valla kodanikud osalesid erinevate kollektiivide
koosseisus meid kõiki puudutanu laulu-ja
tantsupeol: Aja puudutus – puudutuse aeg. Suur
tänu teile kõigile meie kultuuri edasi kandmast!

oma ülesandeid suure pühendumisega ning on
tuntud ka laiemas ringkonnas. Ei ole rabeletud ega
rapsitud, vaid valla elu on tasakaalukalt edasi
arendatud. Suur tänu tehtud töö eest! Uue
Ei saa mööda minna valla juhtimist puudutavast
vallavanema otsimisel leppisime esmalt kokku
suurest muutusest, vallavanema vahetusest. Pärast põhimõttes, et püüame vältida Viru-Nigula
Ervinsi tagasi astumise teate levimist helistasid
sattumist nn rändvallavanemate toiduteele. Samuti
paljud meie valla kodanikud ning naabervaldade
oli selge, et nii kaalukat meest, kui on olnud
juhid mulle ärevalt ja tundsid muret nii Ervinsi
Ervins, me ei suuda tema asemele leida. Ootustena
tervise kui ka vallavolikogu esimehe terve
uuele vallavanemale jäid jätkuvalt kõlama
mõistuse pärast. Esimese küsimuse osas sain
järgmised: silmades sära, terve mõistus,
õnneks helistajaid rahustada. Enda kohta saan vaid tasakaalukus, ausus, vastutustunne, arenemisvõime
öelda, et sain uue vallavanema otsimise kohustuse ja valmisolek pühenduda vallavanema ametile. Ja
teada saamise peale üpris pahaseks. On ju Ervinsil andku mulle nüüd andeks kõik need Viru-Nigula
teravat mõistust, oskust, kogemust ning palju
valla patrioodid, kes ennast samuti eelpool toodud
raskematelgi aegadel on ta meie valda kindlalt
iseloomuomaduste järgi ära tunnevad! Nii nagu
juhtinud. Alles järgmisel päeval jõudsin
Eestile on kombeks üks president korraga, on ka
äratundmisele, et mul pole õigust pahandada selle vallas sarnased reeglid. Ja Raido Tetto poolt antud
pärast, mida ta oleks võinud veel teha, vaid ma
kõikide volikogu liikmete hääled on näidanud
saan vaid olla tänulik kõige selle eest, mis on
soovi just koos temaga meie valla elu edasi
nende aastate jooksul ära tehtud! Suur hulk
arendada. Jõudu, tarkust ja kus vaja ka
projektide rahasid on meie valda toodud ning
kindlameelsust Sulle, Raido, Sinu uues ametis !
pandud tööle valla kodanike heaoluks! Ta võttis
Olav KREEN, vallavolikogu esimees

SPORDIUUDISED
Veebruarikuu nädalavahetused spordihoones
olid rahvarohked.
14.veebruaril toimusid Lääne-Virumaa
meistrivõistlused lauatennises , kus
vanusegruppide kaupa osales 65 võistlejat.
56-st medalist jäid 18 Viru-Nigulasse.
Vanusegruppide esikohad võitsid meie Vasta kooli
noored Carl Henrig Järvepere , Martin Penek ,
Andris Ja Gregor Tauer. Pekka Laidinen koos
Johannes Ruutoga olid parimad
meespaarismängijad , veteranid 60+ esikoha
saavutas Tiit Järve.
Tüdrukutest jõudis medalile Vasta koolist Renate
Johanson ,noormeestest Jan Erik Luik ja Sander
Sambla.
Viru-Nigula Spordiklubi jäähokivõistkond
koosseisus Olev Oras , Joonas ja Magnus Hain,
Eva Maria Stina, Marju Linda , Hendrik ja Alar
Peek ning Jaan Murakas said samal
nädalavahetusel Lääne-Virumaa meistriteks.
15.veebruaril toimus Viru-Nigula X karikasari
lauatennises. Seekord võtsid mõõtu
paarismängijad.
Meie parim paar Pekka Laidinen ja Jüris Kalninš

jäid neljandaks.
21.veebruaril toimus II liiga vabariiklik IV etapp
lauatennises . Viru - Nigulale 6 koht, kokku osales
8 võistkonda.
22.veebruaril toimusid Lääne-Virumaa
Spordiveteranide individuaalsed meistrivõistlused
lauamängude mitmevõistluses. Male, kabe,
lauatennise ja koroona kokkuvõttes võitis I koha
Tauno Jõgisto Kadrinast, II koht võistluse
peakohtunikule Ervins Veitsursile ja III koht
Kalev Pagarile.
27.veebruaril sai meie spordiklubi 14.aastaseks.
PALJU ÕNNE KÕIKIDELE !

Tiia JÄRVE

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada
Pangabussis!
Pangabussi peatused:
Viru-Nigula
6. aprillil
Õ poe juures
11. mail
kell 9.00–10.30
8. juunil

Viru-Nigula Teataja 8

Viru-Nigula vallavalitsus on koostamas uut arengukava 2015-2025
Arengukava koostamiseks moodustati juhtgrupp, koosseisus:
Juhtimise ja arengu rahastamise valdkond - vallavanem Raido Tetto (5209933, e-mail raido.tetto@virunigula.ee) ja vallasekretär Pille Kajar ( tel 5098265, e-mai pille.kajar@viru-nigula.ee) ;
Hariduse valdkond - Vasta Kooli direktor Ülle Viller (tel 5182049, e-mail ylle.viller@gmail.com )
Ettevõtluse sh turismi valdkond - ettevõtja Arvi Paaver (tel 56214932, e-mail enos@hot.ee) ;
Elukeskkonna valdkond - abivallavanem Guido Reimer (tel 53412834, e-mail guido.reimer@virunigula.ee) ja keskkonnaspetsialist Marit Laast (tel 5274549, e-mail marit.laast@mail.ee) ;
Sotsiaalse heaolu valdkond - sotsiaalosakonna juhataja Kaja Sander (tel 5538040, e-mail
kaja.sander@viru-nigula.ee) ;
Kultuuri, spordi, noorsootöö ja kodanikuühiskonna valdkond - arendusspetsialist Ene Ehrenpreis (tel
53305730 e-mail ene.ehrenpreis@viru-nigula.ee) .
Töö koordinaatoriks on Ene Ehrenpreis.
Juhtgrupi ülesandeks on koostada ülevaade hetkeolukorrast ning esitada omapoolne nägemus
valdkondlikest arengueesmärkidest.
Kõik huvitatud isikud on oodatud oma ettepanekutega arenguseminarile teisipäeval 7. aprillil 2015
kell 16.00. Viru-Nigula Hariduse Seltsi ruumi II korruse saalis.
Ettepanekuid arengukava koostamiseks võib teha ka jooksvalt pöördudes valdkondade eest vastutavate
isikute poole või avaldades arvamust facebooki kommuuni lehel Viru-Nigula = Õnn!
https://www.facebook.com/groups/406990696039841/
Viru-Nigula Vallavalitsus

Sünnipäevad märtsis
Johanna Näär 88 (15.03)
Aino Rikolas 87 (23.03)
Genrich Grauberg 86 (13.03)
Julius Tauer 85 (09.03)
Helda Tander 83 (23.03)
Anton Laager 83 (27.03)

Evald Ojasalu 80 (30.03)
Hoode Kaljas 75 (16.03)
Urve Mahlapuu 70 (08.03)
Rein Orgus 70 (19.03)
Tiit Renser 70 (27.03)
Elle Makoid 70 (16.03)
Palju õnne !

Hajaasustuse programmi toetusesaajate ring laieneb
Lääne-Viru maavanem kuulutas Lääne-Virumaal hajaasustuse programmi 2015. aasta vooru
avatuks 9. märtsist 2015. a.
Toetust saab taotleda majapidamisele, kus taotleja 1. jaanuari 2015 seisuga rahvastikuregistri
andmetel elab.
Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses. Taotluste esitamise
lõpptähtaeg on 11. mai 2015.a.
Toetust saab taotleda veevärgi ja kanalisatsiooni, juurdepääsutee või autonoomse
elektrisüsteemi tarbeks.
Tänavu saavad koduse taristu väljaehitamiseks toetust taotleda kõik hajaasustusega
maapiirkondades elavad majapidamised. Varem oli toetus mõeldud vaid lastega peredele.
Viru-Nigula valla kontaktisik on Marit Laast, tel 32 29 631 marit.laast@mail.ee
Maakonna kontaktisik on Mari Knjazev, tel 32 58 013 mari.knjazev@laane-viru.maavalitsus.ee
Viru-Nigula Teataja * väljaandja Viru-Nigula Vallavalitsus * toimetab Marit Laast * tel 32 29 631

